
Escola de Artes, Ciências e Humanidades – EACH/USP 

Biblioteca 

COMUT – Roteiro para usuários externos: 

 

O serviço de Comutação Bibliográfica (COMUT) está disponível no site: 

http://www.ibict.br/ 

 

 

 

 

O primeiro pedido é feito em 3 etapas: 

1. Cadastro do Usuário solicitante 

2. Pesquisa do material Bibliográfico 

3. Compra de Bônus 

4. Solicitação do material no site do COMUT 

 

Abaixo, segue o passo-a-passo para utilizar o serviço de COMUT sem estar vinculado à 

uma biblioteca: 

Para solicitar comutação bibliográfica você necessita cadastrar-se como Usuário 

Solicitante no serviço de comutação. O cadastro será feito pelo seu CPF: 

http://comut.ibict.br/comut/do/index?op=filtroForm 

http://www.ibict.br/
http://comut.ibict.br/comut/do/index?op=filtroForm


 

Após cadastrar-se, você deverá investigar qual biblioteca possui o material desejado. É 

possível pedir por COMUT capítulos de livros, artigos de periódicos e teses. Além de 

pesquisar em cada uma das bibliotecas de sua área de interesse, você também pode 

pesquisar as coleções de periódicos de todo o Brasil no catálogo coletivo Nacional: 

http://ccn.ibict.br/busca.jsf 

 

Tendo escolhido a referência bibliográfica, você deve verificar a quantidade de páginas 

para fazer orçamento. A tabela de preços está no link: 

http://comut.ibict.br/comut/do/bonusHelp?op=tabelaPrecos 

Cada bônus equivale a cinco páginas originais de documento copiado 

  

Ex.: Documento original com  1 a 5 páginas =    1 Bônus 

                                                   6 a 10 páginas =   2 Bônus 

    11 a 15 páginas =  3 Bônus 

        etc. 

O Bônus Comut pode ser adquirido nas seguintes formas  

1.  Boleto Bancário  

2. Cartão de crédito  

O Boleto Bancário está disponível on-line. Para acessa-lo é necessário o uso de LOGIN 

e SENHA. Acessar CADASTRO – BÔNUS - COMPRAR 

O acesso ao sistema de aquisição por Cartão de Crédito está disponível on-line. Para seu 

uso é necessário possuir LOGIN e SENHA. 

 

Com o cadastro preenchido, o material bibliográfico escolhido e os bônus adquiridos, 

você poderá entrar nos formulários disponíveis e preencher seu pedido: 

http://ccn.ibict.br/busca.jsf
http://comut.ibict.br/comut/do/bonusHelp?op=tabelaPrecos


 

 

O COMUT disponibiliza um manual detalhado no link: 

http://comut.ibict.br/comut/help/ajuda.jsp?link=ajuda.html%23_Toc59337055 

 

 

 

http://comut.ibict.br/comut/help/ajuda.jsp?link=ajuda.html%23_Toc59337055

